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ماهاتیربنمحمد ،پزشک معالج مالزی
متن زیر دربارهی ماهاتیربنمحمد ،پزشــک معالج مالزی برگرفته از رایانامهای اســت که مدتها
پیش برای این جانب ارسال شد .به خاطر احترام به ماهاتیربنمحمد که با کنگرهی جهانی حسابداران
 2010سخن گفت متن آن رایانامه را با حداقل تغییرات در ادامه آوردهام.
امیر پوریانسب
دركشوري با مســاحت  320000كيلومتر مربع و
جمعيتي بالغ بر  27ميليون نفر واقع در جنوب غرب
آسيا كه شــغل اكثر مردمانش كشــاورزي در مزارع
مــوز ،آناناس وكائوچو يا صيد ماهــي بود و تا قبل از
 1981اكثرا ً در روســتاها وجنگلها و در پایينترين
ســطح امكانات زندگي ميكردند و درآمد سرانهی هر
نفــر كمتر از  100دالر بود و مناقشــات و جنگهاي
مذهبي ناشــي از وجــود  18دين و مذهــب و نژاد
كشور را بهشــدت نا امن کرده بود خداوند رهبری را
بهعنوان موهبتی برايشان فرستاد او كسي نیست جز،
 mahadir bin mohamatيــا همان مهاتير بن
محمد كه تمام دنيا او را با اين نام ميشناسند و به او
احترام ميگذارند.
مهاتير كوچكتريــن عضو خانــوادهی  11نفري
بود كه شــغل معلمي پدرش تكافوي برآوردن آرزوي
پسرش مهاتير جهت خريدن دوچرخه براي رفت وآمد
به دبيرستان را نميكرد بنابراين مهاتير جهت برآوردن
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آرزويش شروع به فروختن موز در خيابانها بعد از اتمام
اوقات مدرسه نمود .مهاتير پس ازاتمام دبيرستان وارد
دانشگاه پزشكي كشور همسايه ،سنگاپور شد و همزمان
مسئوليت اتحاديهی دانشجويان مسلمان آن دانشگاه
را بهعهده گرفت .در  1953پس از دانشآموختگی به
كشورش بازگشت و بهعنوان پزشك جراح به استخدام
نيروهاي انگليســي كه كشورش را اشغال كرده بودند
درآمد .پس از خروج نيروهاي انگليســي در  1957با
افتتاح مطبي شروع به طبابت کرد و نيمي از وقتاش
را صرف معالجهی رايگان افراد فقير کرد.
در  1964به مدت  5ســال بهعنــوان نماينده در
مجلس ملي فعاليت کــرد و در  1970كتاب معروف
خود بهنام " آيندهی اقتصادي مالزي " را به رشــتهی
تحريــر در آورد .هميــن كتاب بعدها پايه و اســاس
تفكــرات آن مــرد جهت تحول اقتصادي كشــورش
گرديد .بههرحال مهاتير در  1974بهعنوان ســناتور
وارد مجلس ســنا و در  1975بهعنوان وزير آموزش

و پرورش و ســپس معاون نخســتوزير و باالخره در
 1981به سمت نخستوزيري نائل شد .دوباره تأکید
میشود که  1981يعني سال شروع انقالب اقتصادي
يك جراح در مالزي!!
ولي پرسش اساسي اين است كه آن جراح ماليزيايي
چه كاري انجام داد.
نخســت :نقشــهی آينده مالزي را ترسيم نمود و
اولويتهــا ،اهداف و نتايجي را كــه بايد در مدت 10
سال و بعد  20ســال و نهايتاً تا  2020به آنها دست
يابند مشخص کرد.
دوم  :تصميــم گرفت كه آموزش همگاني و تحقيقات
علمي اولين اولويــت و در رأس برنامهها قرار گيرند،
بهنحوي كه بيشــترين ميزان بودجه و اعتبار را براي
آموزش همگاني وكسب مهارتهاي فني -ريشهكني
بي ســوادي و از همه مهمتر آموزش زبان انگليســي
وتحقيقات علمــي اختصاص داد .مهاتيــر در همان
سالها هزاران نفر از دانشجويان را با پرداخت بورسيه
به بهترين دانشگاههاي جهان اعزام کرد.
سوم  :راهبرد و برنامههاي خودرا بهصورت كامال شفاف
و با صداقت با مردم كشورش در ميان گذاشت ،آنان را
با نظام مالياتي جديد كه مسيركشور را بهسوي انقالب
اقتصادي هموار ميكرد آشــنا کرد و از همه مهمتر از
مردم دســت ياري طلبيد .مردم نيز چون اورا صادق
ديدنــد باورش كردند و همراه و دنبالهرو وی شــدند.
بنابراين در اولين ســال اقدام به كاشت يك ميليون
اصلــه درخت روغني کردند كــه همين امر طي تنها
دو ســال ،مالزي را بهعنوان بزرگترين و اولين كشور
توليدكنند ه و صادركننده روغن درختي به دنيا معرفي
کرد.
مهاتير تصميم گرفت صنعــت جهانگردي مالزي
را طي  10ســال بــه درآمد  20ميليــارد دالري در
عوض درآمد  900ميليوني ســال  81برســاند .اين
ي اســت كه درآمد حالحاضر مالزي از صنعت
درحال 
جهانگردي  34ميليارد اســت وي براي رســيدن به
اين هدف پادگانهاي نظامي ژاپني را كه از سالهاي
جنگ جهاني دوم در كشــور مالزي باقي مانده بودند
به مناطق جهانگردي شامل انواع بازيهاي تفريحي،
ورزشي و فرهنگي تبديل کرد تا مالزي مركزي جهاني
براي برگزاري مســابقات بينالمللــي اتومبيلراني ،
اسبسواري و بازيهاي آبي تبديل شود .او همچنين
كواالالمپور را مقر اصلي كنفدراســيون فوتبال آسيا
قرارداد .مالزي در  1996با رشــدي معادل 46درصد
نسبت به سالهاي قبل از آن در زمينهی صنعت برق و
الكترونيك خود را بهعنوان يكي از صادركنندگان لوازم

برقي و الكتريكي به دنيا معرفي کرد.
مهاتير محمــد با وضع قوانين شــفاف و ضوابط
مشــخص درهــاي اقتصــادي كشــور را بهســوي
ســرمايهگذاران خارجي گشــود و با تأسيس شركت
عظيــم پتروناس در برجهاي دوقلوي كواالالمپور بازار
بورسي با يك ميليون دالر معامله در روز را پايهريزي
کرد.
تأســيس بزرگترين دانشگاه اســامي دنيا گامي
ديگر جهــت جذب نخبگان علمي داخلي وخارجي از
تمام نقاط دنيا عليالخصوص كشورهاي اسالمي بود.
وي توانست با تأسيس پايتخت اداري جديد بهنام پوترا
جايا با دو ميليون نفر جمعيت در كنار پايتخت تجاري
(كواالالمپور) هم از نظر سياحتي و هم تقسيم كار و با
تأسيس دو فرودگاه جديد و مدرن و دهها جاده و اتوبان
سريعالسير رفت و آمد جهانگردان وسرمايهگذاراني كه
از كشــورهاي چين -هند و حاشيهی خليج فارس و
باقي نقاط دنيا به آن كشــور سفر ميكردند تسهيل
کند.
بهطور خالصه بايــد گفت حاج مهاتير محمد طي
مدت  21ســال يعني از  1981تا  2003موفق شــد
كشوري فقير با درآمد سرانه  100دالر را به كشوري
توســعهيافته ویا حداقــل در حال توســعه با درآمد
سرانهی  1600دالر در سال و ميزان سرمايهگذاري را
از  3ميليارد به  98ميليارد دالر و ميزان صادرات را به
رقم قابل توجه  200ميليارد دالر برساند.
مهاتير محمد در  2003با ارادهی شخصي تصميم
به كنارهگيري از قدرت و ســپردن زمام امور كشور به
نيروهاي جوان و تازهنفس گرفت .بهرغم درخواســت
مردم كشــورش مبني بر ماندن بر مســند قدرت ،او
تصميم خود را گرفته بود و بدون اينكه بخواهد فردي
از افــراد خانوادهاش را به قدرت برســاند يا حكومت
را موروثي كند بهطور كلي از دنياي سياســت كنار ه
گرفت تا جانشــينان او بتوانند آرزوي طراحي شــده
او بهنام مالزي بيست -بيســت  -يا مالزي در 2020
را كــه در آن زمان مالزي بهعنــوان چهارمين قدرت
اقتصادي آســيا پس از ژاپــن – چين – وكره تبديل
شود به واقعيت تبديل کند .مهاتير در نهضت اقتصادي
خويش هيچگاه منتظر كمكهاي آمريكا وكشورهاي
اروپایي نماند ،بلكه توكل او ابتدا بر قدرت اليزال الهي
سپس بر اراده و پشتكار خود و از همه مهمتر عزم و
اراده وحمايت مردم كشورش قرار داشت.
اينچنين بود كه يك موز فروش توانست با مهارت
و عشــق عميق به كشــور و مردمش و پشتكار عالي
مالزي را از يك موش به يك ببر آسيایي تبديل کند.

 .1در آغاز باید از سازماندهندگان کنگرهی جهانی
حسابداران سپاسگزاری کنم که مرا دعوت کردند تا
دربارهی موضوع بحرانهای مالی و اقتصادی جهانی
صحبت کنم.
 .2مطمئن نیســتم که صالحیت داشــته باشــم
دربارهی ایــن موضوع صحبت کنم یــا نه .من به
عنوان یک دکتر پزشکی آموزش دیدهام .نخستین
برخورد من با حسابداری در ادارهی مالیات بر درآمد
صورت گرفت ،که برمیگردد به پیش از زمان وزیر
شدنام .چون نمیدانســتم چگونه حسابها را به
درستی نگهدارم ،متهم شدم به این که درآمدهایم
را به طور کامل اظهار نکردهام.
 .3به من گفته شد که باید مبلغی را به عنوان جریمه
پرداخت کنم .اگر درخواست تجدیدنظر میکردم و
به دادگاه میرفتم ،ممکن بود مجبور شــوم مبلغی
بپردازم که  300درصد بیشتر از جریمهای بود که
آنان تعیین کرده بودند.
 .4از آن پس یک حسابدار استخدام کردم ،که سابق
بــر آن کارمند ادارهی مالیات بــود ،تا اظهارنامهی
مالیاتیام را برای ارائه به ادارهی درآمد داخلی تهیه
کند .وای! شگفتآور بود! حسابدار من کلّی تخفیف
مالیاتی برایم میگرفت که پیش از آن مجبور بودم
آنها را پرداخت کنــم .از آن هنگام بود که ارادت
زیادی به حسابداران پیدا کردم.
 .5شــناخت من از تأمین مالی و اقتصاد به زمانی
برمیگــردد که به عنوان نخســت وزیــر مجبور
بودم به اظهارات دولتمــردان گوش دهم .اینکار
خســتهکننده بود ،تا هنگامی کــه کاهش ارزش
رینگیت (واحد پول مالزی) توسط مبادلهگران ارز
مرا مجبور کرد جدیتر گوش دهم و بیشتر کتاب
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بخوانم.
 .6همیشه به من گفته میشود که چگونه بازار
به چیزهای مشــخصی که در بــازار اتفاق میافتد
واکنش نشــان میدهد .البته با این فرض که هیچ
انســان زندهای در آن نقش نداشــته باشد .اما من
همیشه جور دیگری فکر میکنم .به باور من پشت
هر چیزی کــه اتفاق میافتد کســی حضور دارد.
بنابراین ،من به دنبال افراد خطاکار و انگیزهی آنان
میگردم.
 .7و بحــران مالی و اقتصــادی کنونی که ما در
حال گذار از آن هســتیم نتیجهی سوءاســتفادهی
آزمندانــهی برخــی افراد از یک ســامانه اســت.
حســابداران رســیدگیکننده به صورتهای مالی
بانکهای درگیر در وامدهی دســتدوم باید توجه
داشته باشند که کارمندان این بانکها به رویههای
بانکــی محتاطانه پایبند نبودهانــد .آنان پولهای
هنگفتی را به افرادی وام دادند که باید میدانستند
این افراد قادر به بازپرداخت نیستند .اما از آنجا که
ســامانههای بانکی وام پرداختی را به عنوان دارایی
میبینند ،پافشــاری بــرای وامدهی بیش از آنچه
مناسب بود بر احتیاط فایق آمد.
 .8بانكها بهمنظور ايمن كردن وامهاي
نامطمئــن ،آنها را دســتهبندي كردند
و بــا هــمكاري شــركتهاي بيمه و
شركتهاي ناشــر اوراق رهني آنها را
منتشر كردند .آنها هنوز ميتوانستند
از بروز اين فاجعه جلوگيري كنند
اما طمع كردند و مقدار
وامهـاي دست
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دوم آنقدر زياد شــد كه به هنــگام نكول آنها نه
بانكها ،نه شركتهاي بيمه و نه شركتهاي ناشر
اوراق رهني نتوانســتند اين وامهای وصولناپذیر را
پوشــش دهند .در پي آن ،اين بانكها ،شركتهاي
بيمه و شركتهاي ناشر اوراق رهني سقوط کردند.
حسابداران آنها بايد میدیدند که این فاجعهها رخ
خواهند داد .اما از قرار معلوم آنان هشدار ندادند .در
سامانهاي كه ناظر آن را مردم به کار میگمارند که
نظارت معارض با اصل استقالل شخص ثالث باشد.
اين مشابه آن است كه فرد متهم ،قاضي را استخدام
کند تا به پروندهاش رســیدگی کند .هيچكس فكر
نميكند كه اين كار درســتي باشــد .با اين وجود،
شركتهاي تجاري ميتوانند حســابداران خود را
انتخاب و استخدام كنند.
 .9شايد چيزي كه در سامانه اشتباه است اين باشد.
اگر دولت حسابداران را استخدام كند و آنها را در
شــركتهای تجاري منصوب كند ،احتمال كمتري
وجود دارد كه حسابداري ناشايسته باشد.
 .10مــن چنين چيزي را پيشــنهاد نميكنم ،اما
يادآور ميشــوم ،بر خالف آن كــه همه ميدانند
سوءاستفاده از سامانههاي بانكي موجب بحران فعلي
شده است،اما هيچ كسي بهطور جدي
در انديشهي دگرگوني اين سامانه
نيست .در عوض ،حجم باالي پول
براي نجات بانكها و صندوقهاي
ورشكسته در حال چاپشدن است.
 .11هر كسي از جمله حسابداران
ميدانند كه اين پولها ارزشي
ندارند .پول دســتوري اگر
توسط دولتها منتشر شود
شــايد بتوان آن را جدي
گرفــت .امــا هنگامي كه
اين پول توســط بانكهاي
خصوصــي چاپ ميشــوند
و پشــتوانهاي براي آن وجود
ندارد ،چهگونه ميتوان اين تكه
كاغذهــاي رنگي را به عنوان پول
پذيرفت؟
 .12عجيبتر از همه
وقتی است كه بانك
مركــزي خصوصي
اياالت متحد ،موسوم
به بانك مركزي فدرال پول
چاپ ميكند و اين پول
را بــا بهرهي ثابت به

دولت وام ميدهد .يك جاي اين سامانه میلنگد كه
اجازه ميدهد نهادي خصوصي حق خلق تريليونها
دالر داشــته باشــد از این هم بدتر زمانی است که
پی میبریم بانك مركزي دولت فدرال آمريكا واقعاً
پول رایج ،یا همان دالرهای آمریکایی پشــت سبز،
را چاپ نمیکنــد .اين بانك فقط چكي را به مبلغ
معيــن در وجه دولت اياالت متحــد به عنوان وام
صادر ميكند.
 .13وقتي اين ظرفيت وجود دارد كه چنين حجم
هنگفتــي پول بدون پشــتوانه ايجاد شــود ،ديگر
انگيــزهاي براي ايجاد تغيير در اين ســامانه وجود
نــدارد .هر زمان كه پولي را از دســت بدهيم تنها
كاري كه بايد انجام بدهيم اين است كه چكي را به
مبلغ پول از دسترفته صادركنيم.
 .14ســامانهاي كه در آن هر پولي از دســت برود
به ســادگي بتوان آن را با چاپ اسکناس يا صدور
چك جبران كرد چندان نميتواند باز اطمينان دهد.
مســلماً نبود پشتوانه به شــكل طال يا ديگر فلزات
گرانبهــا ،يا حتي ارزهاي خارجي اعتبار كمتري را
به دنبال خواهد داشت .تنها چيزي كه به پول ارزش
ميدهد باور قوي مــردم در پذيرش ارزش ابرازي
آن است.
 .15دالر اياالت متحد به هيچ وجه پشــتوانه ندارد.
ساير ارزها ،از جمله رينگيت مالزي ،پشتوانهي طال
يا ذخاير ارزي دارند .بديهي اســت ،پول در گردش
در شــكلهاي گوناگون آن نميتواند معادل ارزش
اسكناسهاي منتشره باشد .هميشه كسري وجود
دارد .اين كســري به دليل اجــازهي بانكها براي
ايجاد پول در حســابهاي دفتريشــان بهوجود
ميآيد .وامگيرنده فقط مالك مبلغ ايجاد شــده در
اين حســاب است .بنابراين كســري اسكناسهاي
منتشرشــده بيشتر ميشــود .چيزي كه به نظر
ميرسد بيشتر مردم قبول نداشته باشند اين است
كه چك به اندازهي اسكناس پول محسوب ميشود.
اين در مورد كارتهاي اعتباري هم صادق اســت.
مبلغ آنها بايد بيشتر از مبلغ كل اســكناسهاي
چاپشده باشد.
.16بسياري از چیزها که به پول مربوط میشوند به
باور جمعي بستگي دارند .وقتي باور مردم سست شود
آنان براي بازخريد وجوه خود هجوم ميآورند .اغلب
اين اتفاق روي نميدهد و پول دســتوري بيفايده
نميشود .اما در واقع ،پول دستوري بيارزش است.
چهگونه ميتوان بیارزشی پول دستوري را با ارزش
مســخرهای كه ميتوان به اســكناسها داد اندازه
گرفت .من يك اسكناس دارم كه ارزش آن مطابق

عددي كه بر رويش چاپ شــده است معادل 100
تريليون دالر (يعني  100بهعالوهي  12صفر جلوي
آن) است .ارزش آن به پوند استرلينگ ،يورو يا ين
تقريباً معادل هيچ است.
 .17در جريــان اشــغال مالــزي توســط ژاپــن،
اسكناسهاي چاپشــده و مورداستفاده در مالزي
بسيار افزايش يافته بود .شما به سختي ميتوانستيد
با آن يك خوشه موز بخريد .اگر شما بالفاصله پس
از دريافت يك اســكناس آن را خــرج نميكرديد
ارزش آن ممكن بود يك هفته بعد نصف شود.
 .18میزان تورم فرانســه پس از جنگ جهاني دوم
( )1946بــه قدري باال بود كــه قيمت هر چيزي
چندين هزار فرانك بود .در  1962دولت فرانســه
تصميم گرفت دو صفر را از اسكناسها حذف كند،
به طوي كه هر  1000فرانك  10فرانك شــد .پس
از آن ،اعدادي كه حسابداران مجبور بودند با آنها
سروكار داشته باشند كمدردسرتر شد.
 .19اما دولت ژاپن همچنــان اصرار دارد ين را باز
ارزشگــذاری نکند .اگر چه ارزش آن در خود ژاپن
بســيار كمتر از ارزش قبل از جنگ پاسيفيك بود.
هنوز هم ين ژاپن باال ارزشگذاري ميشود .هر ين
ژاپن در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم معادل
يك ســنت مالزي بود ،يعني هر دالر مالزي معادل
صد ين ژاپن بود.
 .20هماكنون هر ين معادل سه سنت مالزي است،
بــه عبارت ديگر  100 ،يــن در حال حاضر معادل
سه رينگيت مالزي است .چه گونه اين اتفاق افتاد؟
اياالت متحده به ژاپن گفت ين را باز ارزشــگذاري
كند .ناگهان وام يني در مالزي سه برابر شد.
 .21تركيه اخيرا ً تصميم گرفت شش صفر از جلوي
هر لير تركي حذف كنــد ،طوري كه هماكنون هر
يك ميليون لير سابق برابر يك لير است .اگر امروز
تركيه از نظر اقتصادي خوب كار ميكند شــايد به
خاطر آن باشد كه واحد پول كوچكتر قابلاعتمادتر
بهنظر ميرسد.
 .22ما براي آن كه بتوانيــم ارزشها و داراييها را
مقايســه كنيم ،تمام ارزها را به دالر اياالت متحده
تبديل ميكنيــم .بنابراين ،توليد ناخالص داخلي و
درآمد ســرانه همگي به دالر ايــاالت متحده بيان
ميكنيم.
 .23مالزي اميدوار اســت در ســال  2020به يك
كشور توســعهيافته تبديل شــود .درآمد سرانه ما
بايد حــدود  16000دالر آمريكا بشــود .پيش از
بحران پولي آسياي شرقي هر  2.5رينگيت مالزي
معادل يك دالر اياالت متحده بود .آن زمان درآمد

ســرانهي ما بايد  40000رينگيت مالزي ميشد تا
ميتوانستيم به هدف  16000دالر درآمد سرانه در
 2020برسيم.
 .24در خالل اين بحران ارزش پول ما كاهش يافت.
به نحوي كه آن زمان براي رســيدن به هدف خود
در  2020بايد  80000رينگيت مالزي درآمد سرانه
بهدست ميآورديم كه تقريباً دستنيافتني به نظر
ميرسيد.
 .25هماكنــون هر  3رينگيت مالزي برابر يك دالر
اياالت متحده است .در حال حاضر براي رسيدن به
هدف خود در  2020بايد  48000رينگيت مالزي
درآمد سرانه بهدست آوريم .اگر ما همچنان به نرخ
برابري پول ملي خود نظارت داشته باشيم و بتوانيم
نرخ برابري هــر  2.5رينگيت مالزي را به يك دالر
آمريكا برسانيم به سرعت ميتوانيم رشد كنيم و به
درآمد سرانهي  16000دالري برسيم.
 .26پول دستوري به آســاني دستكاري ميشود.
مطابــق توافقنامهي برتونوودز هر  35دالر آمريكا
معادل يك اونس طال تعيين شده بود .تمام ارزهاي
ديگر نيز با دالر آمريكا و بنابراين با طال ارزشگذاري
ميشدند.
 .27اما اياالت متحد از اين استاندارد طال خارج شد
و هماكنون ارزش دالر را بازار تعيين ميكند .از هر
 35دالر ايــاالت متحد كه برابر يك اونس طال بود،
حاال به جایی رســیدهایم که هر  1400دالر اياالت
متحد معادل يك اونس طال است.
 .28بنابراين ،دالر اياالت متحد معيار باثباتي براي
مقايسهي ديگر ارزها نيســت .اما ما هنوز از آن به
عنوان مرجع استفاده ميكنيم.
 .29همهي ما به پول نياز داريم .ما براي اين كه در
زندگــي خود خرج كنيم به پول نياز داريم .ما براي
كاري كه انجام ميدهيم ،خدمتي كه ارائه ميكنيم،
كاالهايي كه توليد ميكنيم ،به پول نياز داريم .ما به
ش بدهيم.
پول نياز داريم تا به ثروت و فقر خود ارز 
ما براي تمام مبادالت بازرگاني و تجارت بين ملتها
به پول نياز داريم.
 .30اما بايد به روشــني بگوييم كه واقعاً سامانهي
مناسب و خوبي نداريم .تنها افرادي كه از سامانهي
فعلي خوشنودند دالالن ارز هستند .هر چه پولها
بيثباتتر باشند سود اين افراد بيشتر ميشود .اما
آنان هيچ چيزي را به مردم ديگر ارائه نميكنند ،نه
شغلي ،نه كااليي يا خدمتي ،نه چرخهي تجارتي و
نه ثروتــي .در واقع آنان به قيمت بدبختي ديگران،
ورشكســتگي افــراد ،بانكها و ملتها پيشــرفت
ميكنند.

 .31ما به يك سامانهي مناسب نياز داريم .ما به يك
سامانهي مالي و بانكي مناسب نياز داريم .بايد ما به
جاي آن كه به فكر دالالن ارز باشيم به فكر مردم و
ملتهاي آنان باشيم.
 .32گروه  20در ســئول كــرهي جنوبي گرد هم
خواهند آمد .بدون ترديد بحران فعلي در دستوركار
آنها خواهد بــود .اما آنان نخواهنــد پذيرفت كه
سامانههاي پولي ،مالي و بانكي فعلي موجبات اين
بحران را فراهم آوردهاند.
 .33در عوض ،آنان تالش خواهند كرد انگشت اتهام
خود را به ســوي چين و ديگر كشورهايي بگيرند
كه به نظر ميرســد از اين بحران جان سالم بهدر
بردهاند .آنان از اين كشــورها درخواســت خواهند
كــرد تا ارزش پول خود را تعديــل كنند تا قدرت
رقابت ديگر كشورها تقويت شود .اما آنان خودشان
فقط پول بيشتر چاپ ميكنند يا چكهاي بيشتر
صادر ميكنند زيرا آمادگي اين را ندارند كه بپذيرند
بــه واقع در حال فقير شــدن هســتند .زبان آنان
زبان حاشا اســت .تا هنگامي كه آنان نپذيرفتهاند
سوءاســتفاده از اين سامانه آنان را فقير كرده است
و بايد آنان هماكنون سخت كار كنند تا ثروت خود
را دوباره به دست آورند ،اين بحران پاياني نخواهد
داشت.
 .34ما از همهي اين پريشــانگوييها ،سامانههايي
كه واقعاً سامانه نيســتند ،ثروت ايجادشده توسط
ســازوكار چاپ و كاغذپارههايي كــه چك ناميده
ميشوند ،چه چيزي را فراميگيريم؟ من نميدانم
كه حسابداران دربارهي تمام اينها چه فكر ميكنند.
اما روشن اســت که بايد يك سامانهي پولي جديد
بر مبناي چيزهایي با ارزش واقعي -همچون طال-
ايجاد شود .ثروتمنداني كه از طريق سوءاستفاده از
اين سامانه اين بحران را پديد آوردهاند بايد بپذيرند
كه هماكنون فقير شدهاند .چاپ كردن پول دوباره
آنان را ثروتمند نخواهد كرد.
 .35اينجاســت كه حســابداران ميتوانند نقشي
مثبــت بازي كننــد .حرفهي حســابداري بايد به
ثروتمندان بگويد كه آنان از اين سامانه نبايد بيش
از اين سوءاستفاده كنند .در واقع آنان باید سامانهي
پولي نويني را تدبير كنند كه آنان را به سمت طال
بازگرداند.
.36حســابداران بايد با صداي بلند و رســا هشدار
بدهند .اگر شــما نخواهيد ،و هيچ كســي نخواهد،
بنابرايــن بايد بپذيريم در اين آشــفتهبازار زندگي
كنيم.
 .37همايشي كامياب براي شما آرزومندم.
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